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גיליון 816 § פרשת מטות
הדלקת נרות: 19:25
מוצאי שבת: 20:20

www.tekoa.co.il :ליצירת קשר עם הוועד המנהל ועם צוות המזכירות, שלחו פנייה דרך האתר שלנו ונחזור אליכם בהקדם
iton@tekoa.co.il :חומרים לפרסום בתקועיתון יש לשלוח עד יום שלישי ב-10:00 לכתובת

מזל טוב!
לגילה ונדב אליאש להולדת הבן

 
י אגדשינויים בקוו  

10.8.2019ערב ט' באב:   
 שעת יציאה תיאור כיוון קו

 21:00 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 23:10 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 22:10 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 23:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366

 
:בצום ט' בא   11.08.19  

 שעת יציאה תיאור כיוון קו
 06:30 תקוע-יטוח לאומיב ים 1 366
 11:20 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 14:15 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 16:00 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 18:00 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 23:30 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 06:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 07:50 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 09:15 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 14:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 17:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 18:45 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 01:30 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 02:30 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 03:45 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 01:00 ומה )לילה(ייני האבנ-תקוע 2 265
 02:15 בנייני האומה )לילה(-תקוע 2 265
 23:45 בנייני האומה )לילה(-תקוע 2 265

 
14.8.2019-12 : עיד אל אתחה  

 שעת יציאה תיאור כיוון קו
 06:30 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 11:20 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 14:15 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 16:00 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 18:00 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 23:30 תקוע-ים ביטוח לאומי 1 366
 06:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 07:50 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 09:15 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 14:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 17:00 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 18:45 ים שדרות רבין-תקוע 2 366
 01:30 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 02:30 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 03:45 תקוע )לילה(-ת.מ. רחוב יפו 1 265
 01:00 בנייני האומה )לילה(-תקוע 2 265
 02:15 בנייני האומה )לילה(-תקוע 2 265
 23:45 בנייני האומה )לילה(-תקוע 2 265

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

  www.baitisraeli.co.il 02-9309122: 'פקס 02-9939920 :'טל 90433ד.נ צפון יהודה 

 אלון שבות

 אלעזר

 איבי הנחל

 בת עין

 גבעות

 הר גילה

 כפר אלדד

 כפר עציון

 כרמי צור

 מגדל עז

 מעלה עמוס

 מעלה רחבעם

 מצד

 מרחבי דוד

 נווה דניאל

 נוקדים

 פני קדם

 קדר

 דרוםקדר 

 ראש צורים

 שדה בועז

 שדה בר

 תקוע

 

 2019יולי  17 רביעי יום
 
 

 לכבוד
  -תושבי הישוב

  תקוע
 

 תקועמדידות נכסים :  הנדון
 
 
 

,  בתקועבמטרה לעדכן את בסיס הנתונים לחיוב נכסים , בכוונת המועצה למדוד נכסים 
 בתקופה הקרובה.

 
 לשם כך התקשרה המועצה עם חברת "מידות שירותים מוניציפליים  בע"מ ".

 לכל מודד מטעם החברה , הונפק אישור מטעם המועצה, לצורך ביצוע המדידות.
 

 ותימשכנה מספר ימים. 28/7/19המדידות תחלנה מיום א' ה
 

 נודה לשיתוף פעולה עם המודדים ולאפשר גישה לבתי הישוב.
 באם קיימות גדרות סביב החצרות או כלבים המונעים גישה , נא לדאוג לאפשר לבצע 

 את עבודתם.
 

 . 050-4012089לשאלות והבהרות , ניתן לפנות להילה אביטל , ממחלקת נכסים , בנייד 
 
 
 
 
 
 
 

 בברכה                                                                                                                              
 

 אביטל הילה
 מחלקת נכסים 
 אגף תכנון ובקרה 

 
 
 
 
 

 

קונצרט ותערוכה במועדון גיל הזהב
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רק שניה, אזור התעשיה תקוע
שעות פתיחה: שני 16:30-18:30, שלישי 9:00-13:00, חמישי 20:00-22:00

rak-shniya@tekoa.co.il  |           רק שניה - חנות יד שניה קהילתית

מוזמנים לבוא למיין בשעות הפתיחה!

טלי זורנברג / פותחות שבוע

דמות חשוכה מרימה יד בצד 
הכביש שאעצור לה לטרמפ. 
אישה צעירה ויפיפייה עולה 
למושב האחורי של הרכב שלי. 
אני מציצה אליה דרך המראה. 
"הייייי... את מוכרת לי!... את 
לא הבת של...? ...די, אני זוכרת 
אותך מאז שהיית תינוקת... 
עשיתי עלייך בייביסיטר מדי 
פעם, זוכרת?... לא?... אני לא 
מאמינה. גדלת כל כך. איזו יפה 

ומרשימה נהיית!"
אחרי פסח נכנסתי בהתרגשות 
גדולה להחליף את רננה קלימן 
בריכוז תכנית 'פותחות שבוע'. 
על  מהצד  מתבוננת  אני 
התוכנית מאז שהייתה יוזמה 
תינוקת, מאז שכמה חברות 
יקרות שלי יזמו אותה, דרך 
השנים שעברו והשינויים שהיא 
עברה איתם: בנערותה- קבלת 
ההכרה והתמיכה מהמתנ"ס, 
ועכשיו, אני כל כך גאה לראות 
אותה מקרוב- תוכנית יציבה 

עם ותק, תוכנית שמעניקה כל כך הרבה 
טוב לכל כך הרבה נשים, תוכנית שגדלה 
להיות מודל גם למקומות וקהילות אחרות, 

כי היא כזו מבורכת ונהדרת. 
היא מאפשרת לנשים לפנות לעצמן 
בוקר אחד, להיפגש, לנוע, ליצור, ללמוד, 
להעשיר את עצמן, לדבר אחת עם השנייה 
ולגלות שהן לא לבד בהתמודדויות, 
בקשיים ובמחשבות שלהן, להתאוורר 

ולמלא קצת את המצבר.
מאז שנכנסתי לתפקיד, הספקנו ליצור מתלה מהמם ממקרמה, לדבר על 
מיניות אחרי לידה, לצייר, לנשום במעגל, ללמוד סטיילינג וטיפוח, לרכוש כלים 
לאפקטיביות וניהול האנרגיה, לדבר על חילוקי דעות בהורות, לקלוע במחטי 
אורן, ללמוד על תנועה התפתחותית, וכל זה עם נשים מוכשרות ומקצועיות 

ואלופות- כל אחת בתחומה. 
בסדנה האחרונה לשנה, עם חנה גנות אדמנית, התרגשתי לראות את כמות 
השיא של נשים שהגיעו! נשים בחופשת לידה, נשים עם ילדים גדולים ביום 
חופשי מהעבודה, סבתא אחת, נשים מתקוע ומיישובי הסביבה, נשים יפות 

ונשים עייפות, באו כולן להיפגש, ללמוד ולתת קצת לעצמן.
יצאנו לפגרת קיץ. נפגש בראשון לספטמבר, ביריד פתיחה חגיגי ומשמח, ונמשיך 

בע"ה לעוד שנה של פעילות פורה. 
אני פתוחה ואשמח לשמוע כל בקשה/רעיון/ הצעת ייעול. אתן מוזמנות ליצור 

איתי קשר במייל של פותחות שבוע:
 potchatshavua@tekoa.co.il או בטלפון: 054-7747711

כמו כן, מי שרוצה להצטרף לקבוצת הוואטסאפ לקבלת עידכונים על הפעילות, 
מוזמנת לשלוח לי הודעת וואטסאפ.

קיץ מבורך,
טלי זורנברג.

ריטריט קהילתי תקוע קיץ 2019 
גוף, נפש, תזונה, נדיבות,  חמלה וקהילה

משמעות המילה 'ריטריט' היא חזרה, כשהמטרה בין השאר היא לחזור 
ולהיזכר באיכויות ראשוניות שלנו, שביניהן חמלה ונדיבות ואחדות 

עם הטבע,עם גופנו ונפשנו, עם הקהילה והעולם.
הריטריט יתקיים בשבוע שבין ה-1 ל-7 באוגוסט ויהיה מוקדש ברובו לתרגול 
מיינדפולנס בשתיקה, בישיבה ובהליכה ולשיחות הקשורות לתרגול. יתווספו 

סדנאות של מטפלים שונים מהיישוב בתחומי גוף ונפש.
הריטריט יהיה בהנחיית אלי ברלב ועל תפריט התזונה אחראית נעמה קאופמן.

הריטריט יהיה בשני חלקים:
בוקר- 13:00-6:00 

אחה"צ- 18:00-15:00
בשבת החלוקה תהיה מעט שונה.

לו"ז מפורט יפורסם בהמשך.
ההרשמה אצל אלי ברלב עד 30.7, בווצאפ: 052-3280125

אפשר להירשם לחלק מהזמן, לכל הפחות לחצי יום, אך כמובן עדיף 
להירשם לריטריט המלא. ההרשמה היא ללא עלות, מי שירצה לתרום 

בדאנא על הארגון וההוראה של הריטריט- מוזמן בשמחה, כמובן.
המקום יקבע לפי מספר הנרשמים.

נשמח לראותכם איתנו!
לפרטים נוספים ושאלות: אלי ברלב, 052-3280125

עם הרצל בסלון
החודש, לפני 115 שנה, נפטר הרצל, ולרגל המאורע, גיתית ועדיאל 
איש שלום הרימו את הכפפה ואירגנו יארצייט נפלא. מה אני אגיד 

לכם, עם יארצייט שכזה, המוות נראה פחות נורא.
בערב )המושקע מאד( סיפר ד"ר מוטי פרידמן, מומחה להרצל, 
אנקדוטות ואירועים מאחורי הקלעים מחייו של הרצל. החזנים )במילים 
אחרות: משפחתה המיתולוגית של גיתית( התייצבו גם הם בערב ותרמו 
את חלקם היצירתי: הבובונאי יהל חזן גייס את הגמל שלו לספר על 
המסע של הרצל לקושטא, והבימאית בשמת חזן הציעה תרגיל כתיבה 
בנושא כתיבת חזון. עם ערב אינטימי ומשובח כמו שהיה, אין אלא 

לקוות שנזכה לעוד יארצייטים מעוררי השראה שכאלה.
פנינה גפן

"ולמדנה אישה רעותה קינה"
לפתיחת הלב לקראת הקינות של תשעה באב,

ניפגש בבית כנסת סוכת דוד, במוצ"ש פרשת מסעי 
)ב' באב, 3/8(  בשעה 21:30 

ללמוד לקונן
לקונן בתימנית - אייל עוגן 

על אלה אני בוכיה – תרגיל כתיבה עם סיוון הר-שפי
לימוד קינה מסורתית – הרב אבי וולפיש

שני: 18:30-16:30 | שלישי: 13:00-10:00 
חמישי: 22:00-20:00

בחודש אוגוסט החנות תהיה פתוחה 
למכירה שבועית בימי שישי בלבד, 

בין השעות 12:00-10:00 ולא תיפתח בשאר הימים!

שעות פתיחה חודש יולי
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רח’ דר
 חברו� בשלושה מקטעי� בהדרכת ני�י� פיוטרקוב�קי

עלות ה�יור: 25 ₪ // ההכנ�ות קודש לגמ”ח יהושע צימרמ�

tarbut@tekoa.co.il הרשמה מראש בטופ� או במייל 

ניפגש ברח’ דר חברו� פינת מרי� החשמונאית
(חנייה מומלצת בחניו� מתח� התחנה)

ממתחם אלנבי בדרך חברון 
אל מתחם התחנה בכיכר נבון  

�יור שלישי ואחרו� ב�דרה

חמישי, כ”ט תמוז 1.8.19 // 17:30
�יפורי "מרגלי�", תחנה מתחדשת

ותחנת קריאה בפארק המ�ילה
(מוזמני� להביא �פר מיותר מהבית ולקחת אחר במקומו)
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דירה מקסימה, 1.5 חדרים, דוד שמש, מרפסת שווה, 
מיקום מצויין, שכנים מדהימים, כניסה ב-1.8.19. 

לפרטים: 050-6736453
-------------------------------------------

יחידה, כ-30 מ"ר, מצוינת לשימוש כקליניקה/ סטודיו/ 
מעון, קומת קרקע, ללא מדרגות: 054-5977226

-------------------------------------------
2 חדרי שינה, סלון גדול, יציאה לגינה גדולה ומטופחת, 

3100 ש"ח: איתן, 055-8855065
-------------------------------------------

רק 2800 ש"ח, דירה גדולה, 90 מ"ר, 3.5 חדרים, כניסה 
פרטית: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839

-------------------------------------------
דירה גדולה ומרווחת, 4 חדרים, מתאימה למשפחה או 
לשותפים, 3500 ש"ח: תמר- תקוע תיווך,  054-5988839
-------------------------------------------

iton@tekoa.co.il :פרסומים ללוח ניתן לשלוח עד יום שלישי ב- 10:00 למייל

לוח תקוע

במרכז היישוב, למגורים או השקעה, בית פרטי, 100 
מ"ר, על חצי דונם, אפשרויות הגדלה, ממוזג, 4 כיווני 

אוויר. יעקב: 050-5378883
-------------------------------------------
בית דו-משפחתי, כניסות נפרדות, חצרות גדולות, 
סטנדרט בנייה גבוה ועיצוב מודרני, מיקום פינתי 

מצוין: 054-5977226
-------------------------------------------
בית מחולק ל-2 דירות מניבות: 4 חדרים מרווחים 
+ גינה; 3 חדרים ומרפסת מפנקת, מצויין להשקעה: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839  
-------------------------------------------
תקוע ב', חמים ונקי כחדש, 200 מ"ר, עיצוב קלאסי, 
במפלס אחד + יחידת דיור, פרגולה גדולה, גינה: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839  
------------------------------------------- 
בית בסטנדרט גבוה, 2 קומות, 288 מ"ר, מרפסות 
על הנוף )30 מ"ר ו-40 מ"ר(, גינה, 4 חדרי שינה, חדר 
ארונות צמוד לכל חדר, 3 אמבטיות + יחידה בת 2 
חדרים, מקלחת, מטבחון, יציאה פרטית +יחידה 
גדולה )88 מ"ר( בת 4 חדרי שינה, תקרות גבוהות: 

תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-------------------------------------------

מקווה נשים
שעות פתיחה

ימים א-ה: 20:00-21:30

ערב שבת/חג: 40 דקות 

אחרי כניסת השבת/החג
מוצ״ש: 21:00-22:00

חדש! ניתן לשלם 

באשראי במקום. 

למידע נוסף:
www.tekoa.co.il

המניין של חייםאוהל יעקב יוסף - ד׳טללי אורות - ב׳נוף אלירזקרליבךאוהל מנחםברסלבאבני קודשסוכת דוד

חול

שחרית
א, ג, ד 6:00

ב,ה 5:45
ו׳ 7:00

א, ג, ד, ו 6:00
5:006:308:15ב, ה 5:45

6:15
ו׳ 8:15

ר״ח וצום 6:00
דף יומי 6:005:15

שחרית 6:00
בימי שישי 
7:00 הודו

19:2019:2019:20מנחה

ערבית
מניין ראשון-
אחרי מנחה
20:30

20:0020:2020:4520:30

שבת

מנחה 
19:2518:5514:00וק. שבת

18:30
קבלת שבת 

18:30
20 דקות לאחר 

הדלקת נרות
18:07 מוקדם

19:23
15 דקות 

לפני השקיעה
20 דקות לאחר 

19:25הדלקת נרות

6:30שחרית
8:30

4:56
לימוד 8:004:459:158:00

8:30שחרית 8:45
ותיקין:

30 דק׳ לפני הנץ
מניין שני: 8:30

8:15ברכו 9:00

18:0013:30מנחה
18:00

שיעור 18:00
17:00 תהילים18:00מנחה 19:00

18:3018:3014:00 מנחה

20:25צאת שבתצאת שבת20:20מוצ״ש20:2020:1820:20ערבית

בית של 3 יחידות: יחידה בת 110 מ"ר, 4 חדרים, חצר 
ונוף + 2 יחידות של 50 מ"ר כל אחת: תמר- תקוע 

תיווך, 054-5988839
-------------------------------------------

לקיץ, בית 2 קומות, בכל קומה דירת 4 חדרים + סטודיו, 
פרגולה וגינה מסביב: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-------------------------------------------

בית יפה, 6 חדרי שינה, גינה מושקעת, 2 קומות, קרוב 
למרכז, אפשרות ליחידת דיור: תמר- תקוע תיווך, 

054-5988839
-------------------------------------------
בית 4 חדרי שינה, 140 מ"ר, גינה, חצי דונם: תמר- 

תקוע תיווך, 054-5988839
------------------------------------------- 

בלב תקוע, בית גדול, בלי מדרגות, 6 חדרי שינה, סלון 
מרווח, גינה גדולה: תמר- תקוע תיווך, 054-5988839
-------------------------------------------

'תלמוד תורה תקוע' מחפש מלמד לשנה הקרובה, 
בשעות הצהריים: 15:30-13:00. לפרטים נוספים: דעאל 

סבטייה, 054-5508482
-------------------------------------------

הספרייה תצא לפגרת קיץ בתאריכים: 11-17.8.2019

פעילות מיוחדתשעות פתיחה

 חדר הפתעות בין השעות 19:00-16:00ראשון
18:00-16:00, תשלום 5 ש"ח במזומן

שעת סיפור בשעה 16:30, 19:00-16:00שני
כניסה חופשית

חדש! 12:30-09:30שלישי
19:00-16:00

12:30-09:30רביעי
19:00-16:00

19:00-16:00חמישי

 12:30-10:00שישי

בי״ס אח״י  א'-ג', חטיבה צעירה, מחפש:
סייעות מלוות מעולות 

שמחפשות עבודת צוות נעימה.
לשליחת קורות חיים:

rachelisharon4@gmail.com 
לפרטים נוספים: רחלי, 054-7652385

 מחכים לכן!


